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Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik 
 

Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik er et fleksibelt 
undervisningstilbud i voksenpædagogik med særligt henblik på undervisning af unge- 
og voksne med særlige behov 

Uddannelsen henvender sig til personer, der underviser eller arbejder med unge og 
voksne med særlige behov, og som tillige ønsker en indsigt i moderne 
specialpædagogik og dens muligheder. En specialpædagogik der ser undervisning og 
læring i et helhedsperspektiv og sætter fokus på læring, læringsmiljøer, 
kommunikation og relationer. 

Uddannelsen tilrettelægges således, at der i vid udstrækning arbejdes eksemplarisk og 
case- og projektorienteret med udgangspunkt i de studerendes egen praksis.  
Den er opbygget i moduler og søges tilrettelagt så fleksibelt, at det er muligt for den 
enkelte studerende at tage uddannelsen i sit eget tempo og i forhold til de aktuelle 
studiemuligheder. 

Forløbet vil således være erhvervsrettet og erfarings- og casebaseret og vil inddrage 
og trække på ny viden og forskning indenfor specialpædagogikken 

 
Om studieordningen 

 
Denne studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af 
voksenundervisere af 13. september 1995, § 12.  
 
Bekendtgørelsen fastsætter rammer for uddannelsen, og det er den enkelte 
uddannelsesinstitution, som planlægger den konkrete udformning af uddannelsen.  
 
Derfor beskrives i denne studieordning, hvorledes Hjørring Seminarium har valgt at 
udforme og tilrettelægge uddannelsen. 
  
I bekendtgørelsens formål § 2, stk. 2, 3 og i § 6 understreges den studerendes 
medansvar for uddannelsens nærmere udformning med hensyn til indhold, 
organisation og tilrettelæggelse.  
 
Derfor er studieordningen både et regelsæt og et grundlag for samarbejde mellem 
studerende og lærere om uddannelsens nærmere tilrettelæggelse.  

 
Lovgrundlaget 
Grundlaget for voksenunderviseruddannelsen er lov om åben uddannelse 
(erhvervsrettet voksenuddannelse) nr. 508 af 30. juni 1993. 
 
Nærmere regler om uddannelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 750 af 13. september 
1995 om uddannelse af voksenundervisere.  
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Ved lov om pædagogikum for erhvervsuddannelserne (Lov nr. 311 af 24. april 1996) 
er der åbnet adgang for, at kandidaterne fra voksenunderviseruddannelsen kan søge 
ansættelse på erhvervsskolerne (teknisk skole, handelsskole eller AMU-skoler) efter at 
have gennemført 20 timers praktik på en sådan skole. Bekendtgørelse om den 
pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne (Pædagogikum) nr. 677 af 
12. juli 1996. 
 
 

Voksenunderviseruddannelsen ved Hjørring 
Seminarium 

 
Formål 
Med udgangspunkt i formålet for voksenunderviseruddannelsen, som er beskrevet i 
bekendtgørelsen om uddannelse af voksenundervisere 13. september 1995 § 2 stk. 2,  
er det hensigten, at den studerende: 
 

• skal erhverve forudsætninger for at kunne planlægge egen undervisning. Den 
studerende skal herunder overveje en given målgruppes forudsætninger og 
forventninger, opstille mål, udsøge og bestemme indhold for undervisningen og 
tilrettelægge undervisnings- og aktivitetsformer for elevernes og lærerens egen 
deltagelse. Endvidere foretages overvejelser over anvendelse af såvel lære- som 
undervisningsmidler, herunder også de nyere informationsteknologiske medier og 
endelig kunne foretage evalueringer (analyse og vurdering) af alle de nævnte 
forholds anvendelse i undervisningen. Dette medfører, at den studerende skal have 
kendskab til de forhold af psykologisk, socialpsykologisk, kulturel og 
samfundsmæssig art, der indvirker på undervisningens gennemførelse. 

 

• skal erhverve sig kendskab til planlægningen af danske voksenuddannelser så den 
studerende efter voksenunderviseruddannelsens gennemførelse vil være i stand til 
at indgå i diskussioner om planlægning og tilrettelæggelse af nye uddannelser. 
Dette forudsætter kendskab til danske voksenuddannelsers juridiske, historiske og 
ideologiske grundlag. 

 

• skal have opnået forudsætninger for videregående voksenpædagogisk uddannelse. 
De studerende har efter gennemførelsen af uddannelsen adgang til at søge 
videreuddannelse på pædagogiske diplomuddannelser efter gældende regler. 

     (Studieordningen 2005-2006 s. 5) 

 
Voksenunderviseruddannelsen udbydes på Hjørring Seminarium som: 

• 1-årigt fuldtidsstudium 
• 2-årigt deltidsstudium og som et 
• fleksibelt tilrettelagt forløb med funktionsretningen specialpædagogik (VUU-

special) 
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VUU-special 
 

Formål 
Formålet for VUU-special er i overensstemmelse med det generelle formål for 
uddannelsen og den almindelige studieordnings hensigt som gengivet ovenfor.  
 
Uddannelsen skal endvidere specifikt kvalificere den studerendes undervisning og 
specialpædagogiske arbejde med unge og voksne med særlige behov.  
 
Formålet med studieretningen er således: 

• at deltagerne indføres i og tilegner sig sammenhængende praktisk, 
erhvervsrettet og teoretisk viden om det specialpædagogiske område 

• erhverver sig viden og kundskaber om unge og voksne med særlige behov 

• udvikler kompetence i planlægning, gennemførelse og evaluering af 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

 
Der inddrages fra starten cases fra virkelighedens verden og den studerendes egen 
praksis, således at der skabes forbindelse mellem den daglige pædagogiske praksis og 
den teori der præsenteres. 
Der lægges vægt på såvel viden og indsigt som tilegnelsen af specifikke praktiske 
færdigheder og værktøjer. 
Der lægges op til udforskning, afprøvning og videreudvikling af egen praksis såvel i 
relation til egen institution som over for egne elever 
Den studerende opfordres til løbende at reflektere over undervisningens indhold i 
forhold til egen praksisudøvelse i form af at føre en logbog 

 

Adgangsforudsætninger 
Der er to generelle forudsætninger for at blive optaget på 
voksenunderviseruddannelsen 
 
Ansøgeren skal have: 

• en faglig kompetence, dvs. være udlært eller uddannet i et fag 

• kendskab til voksenuddannelsesområdet og/eller erfaring inden for 
undervisning, vejledning eller formidling. 

 
VUU-special er derudover direkte rettet mod studerende, der er beskæftiget eller 
ønsker at beskæftige sig med undervisning af unge eller voksne med særlige behov 
eller varetager anden form for pædagogisk arbejde med denne gruppe. 

 

Organisering og struktur 
Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik vil tage udgangspunkt direkte i 
deltagernes egen pædagogiske praksis, hvorved de studerendes erfaringer inddrages i 
og løbende udvikles gennem uddannelsen. 
 
Da en del af kommunikationen mellem seminariet, underviserne og de studerende vil 
foregå via mail på netkonference, må den studerende have adgang til netopkoblet pc 
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og have almene IT-kompetencer på brugerniveau.  
 
Der vil være mulighed for dannelse af studiegrupper (efter geografiske eller faglige 
kriterier), der udgør fora for studiegruppearbejde og udveksling af erfaringer og ideer.  
Disse gruppedannelser søges også oprettet for at undgå, at de studerende isoleres 
under studiet. 
 
De studerende vil i selvstudieperioderne selvstændigt eller gruppevis skulle arbejde 
med opgaver i form af casestudier og projektopgaver, der henter deres temaer og pro-
blemstillinger fra den pædagogiske praksis.  
De studerende må være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder. 

 
Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for den studerende ved studiets 
påbegyndelse 

  
Uddannelsens indhold 

 

De 5 studieområder i Voksenunderviseruddannelsen er: 
 
Det pædagogiske og didaktiske område (30 %) 

Det psykologiske område  (20 %) 

Det sociologiske område   (20 %) 

Forsøgs- og udviklingsarbejder  (10 %) 

Praktik *)    (20 %) 
*) for VUU-special vil der som udgangspunkt være tale om praktik i den studerendes 
egen praksis superviseret af én af uddannelsens undervisere eller anden vejleder 

 
Uddannelsens moduler 

 
På baggrund af uddannelsens 5 generelle studieområder er uddannelsen opbygget af 5 
moduler: 3 obligatoriske på første del og 2 valgmoduler på anden del. 
 
Undervisningens og studiernes tilrettelæggelse vil inddrage deltagernes forventninger, 
og der vil studiet igennem kunne ske justeringer af undervisningens tilrettelæggelse på 
baggrund af deltagernes ideer, specifikke ønsker og initiativer.  

 

1. DEL: 
Kursus i studieteknik samt udarbejdelse af individuel uddannelsesplan 
Studiet indledes med et kort kursus i studieteknik, hvor de studerende vil blive 
præsenteret for almene studieteknikker og arbejdet med logbog. De studerende vil 
endvidere få den anvendte IT introduceret og blive tilbudt et kursus heri. 
Der vil blive arbejdet eksemplarisk for det videre forløb med faglig læsning og 
skrivning på baggrund cases og praksiseksempler.  
På kurset udarbejdes der en individuel uddannelsesplan i samarbejde med den 
studerende. I den forbindelse afklares det, om den studerende har mulighed for at søge 
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merit for ét eller flere moduler jf. s. 12. 
 
På første del arbejder den studerende med 3 obligatoriske moduler med temaer og 
problemstillinger af almen karakter. Alle modulerne vil blive vinklet i forhold til de 
studerendes praksis og målgruppe gennem eksempler og casearbejde.  

 
Modul 1: 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af specialpædagogiske 
undervisningsforløb i teori og praksis  

• Relevante pædagogiske-didaktiske teorier, metoder og værktøjer til 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning  

• Indhentning af information om den unges eller voksnes situation og funktion, 
herunder metoder og redskaber til observation, iagttagelse og interview der 
kvalificerer afdækningen af kompetencer og udviklings- og læringspotentialer 

• Individuelle undervisningsplaner og pædagogiske handleplaner med fokus på 
kompetencer og potentialer  

• Inddragelse af kompenserende og grænsebrydende medier og ny teknik: IKT 
(Informations- og kommunikationsteknologi), visuelle og auditive medier og 
hjælpemidler, særlige programmer  

 
Modul 2:  
Unge og voksne med særlige behov 

• Psykologiske teorier til belysning af individuelle vanskeligheder, 
funktionsnedsættelser og handicap 

• Kognition og intelligensbegrebet i specialpædagogikken  

• Læring og læringsstil  

• Personlighedsudvikling 

• Socialisering og social udvikling 

• Kommunikation og relationer i det specialpædagogiske arbejde  

• Den professionelle samtale 

 
Modul 3:   
Voksen- og specialundervisning i det moderne samfund 

• Normalitet og afvigelse, funktionsnedsættelser og handicap i samfundsmæssig 
betydning  

• Levevilkår og livsformer, social arv  

• Integration, inklusion og medborgerskab og barrierer for samme i forhold til 
mennesker med særlige behov.  

• Etik i specialpædagogisk arbejde/specialundervisning 

• Lov- og retsgrundlag, relevante nationale love og bekendtgørelser  

• Sparring og teamsamarbejde på arbejdspladsen 

• Forsøgs- og udviklingsarbejde på området    
 
 
1. delsforløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i en udarbejdet 
skriftlig opgave i et selvvalgt emne samt en praktikrapport jf. s. 11. 
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2. DEL: 
På anden del fordyber den studerende sig indenfor to selvvalgte områder/moduler og 
den studerende udarbejder et selvvalgt projekt, der bliver gennemgående for arbejdet. 

 
Valgmodul 1:  
Neuropædagogik 

• Hjernens og nervesystemets funktion 

• Sanseintegration  

• Neuropsykologi 

• Diagnoser. F.eks. ADHD (opmærksomhedsforstyrrelser og hyperaktivitet), 
autisme, psykisk udviklingshæmning 

• Medicin og betydningen for hjernens funktion 

• Neuropædagogik og læring 

• Evaluering af det neuropædagogiske arbejde   

 
Valgmodul 2:  
Vejledning og rådgivning i specialpædagogikken.  

• Vejledningsteori- og metode 

• Underviseren som vejleder  

• Coaching som særlig samtalemåde mellem vejleder og den der skal vejledes 

• Konfliktløsning  

• Mentorordninger, sociale og faglige mentorer 

• Tværfagligt arbejde og netværksarbejde  

• Kendskab til arbejdsmarkedet og rådgivningsmulighederne 
 

Valgmodul 3:  
Unge og voksne med særlige behov - fordybelsesmodul 

• Målgruppen i forhold til forskellige betegnelser og handicapkategorier (tidl.  

”sentudviklede”, ”bogligt svage” ) 

• Relevante teorier og forskningsresultater som fundament for indsigt og 
forståelse. 

• Begrebsmæssige, sproglige- og kommunikative vanskeligheder samt 
alternativ kommunikation. 

• Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, 
uddannelse, fritidsliv og arbejde  

• Indsigt i muligheder og ressourcer. Mestring og kompensationsmuligheder 

• Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, kompensationsmuligheder 
og hjælpemidler såsom IT 

• Et gunstigt læringsmiljø for sentudviklede/bogligt svage unge og voksne    
 

Valgmodul 4:  
Adfærd, kontakt og trivsel - Sociale og psykiske vanskeligheder  

• Generelle karaktertræk ved unge og voksne med sociale og emotionelle 
(følelsesmæssige) vanskeligheder: 

o Impulsstyring 
o Motorik/sansning 
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o Egocentrisk adfærd 
o Koncentrationsproblemer 
o Konkret tænkning 
o Konfliktsøgende opførsel 
o Sociale problemer 
o Lavt selvværd 

• Perception, hukommelse og stress set i forhold til børn og unge med 
sociale- og emotionelle vanskeligheder 

• Behandling af unge og voksne med sociale og emotionelle 
vanskeligheder 

• Et gunstigt læringsmiljø for unge og voksne med sociale og emotionelle 
vanskeligheder 

 

Valgmodul 5: 
Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret) 

• Udbredelse/hyppighed og diagnosticering af specifikke og 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

• Hvad er årsagen til lidelsen? 

• Vanskeligheder med sprog, socialt samspil og forestillingsevne 

• Behandling af børn og unge med specifikke og gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser 

• Et gunstigt læringsmiljø for unge og voksne med specifikke og 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 

Andre moduler: 
Specifikke valgmoduler vil kunne tilbydes efter de studerendes behov og ønsker. Der 
vil således også kunne aftales indholdselementer på tværs af ovenstående målrettet 
grupper af studerendes og institutioners behov.   
 
Andre valgmoduler kunne f.eks. være:  
 

Udvikling og evaluering af helhedsundervisning og individuelle 
elevplaner   

  

 Læse- og skriveundervisning for unge og voksne med særlige behov     
 

Specialpædagogik og dansk som andetsprog 
 
Kommunikation og relationer  

 
2. delsforløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et selvvalgt 
projekt.  
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Praktik 
Mål 
Praktikken i VUU-special har som formål at kvalificere til at planlægge og 
gennemføre undervisning med de refleksioner og beslutninger, som knytter sig hertil. I 
forbindelse med praktik indgår øvelse i at beskrive, analysere, vurdere og gennemføre 
special- og voksenpædagogisk virksomhed.  
Praktikken skal udvikle den studerendes praktiske og didaktiske kompetence samt 
give 
inspiration til den studerendes udvikling frem mod rollen som den selvstændigt 
tolkende og handlende voksenunderviser. 
 
Væsentlige principper for praktikken på uddannelsen er: 
- involvering 
- forpligtelse 
- praksis-teori kobling 
- refleksion 
 
Det er således væsentligt, at praktikanten ikke kun forholder sig iagttagende og reflek- 
terende til praktikstedet og dets undervisning, men ser sig selv som en underviser, der  
deltager aktivt i institutionens praksis, kultur og udvikling. 
 
Også historiske, samfundsmæssige og kulturelle forudsætninger for special- og 
voksenpædagogiske aktiviteter og institutioner er en del af praktikstudiet. 
 
Praktikken er fastsat til i alt 8 uger. Heraf knyttes mindst 3 uger til projektet på 2. del.  

 

Tilrettelæggelse 
 Praktikken tilrettelægges individuelt eller i gruppe på maximalt 3 deltagere. 
Tilrettelæggelsen foregår, på baggrund af en skriftlig aftale, i et tæt samarbejde med 
den studerendes arbejdsplads og Hjørring Seminarium og forestås af de 
praktikansvarlige undervisere/vejledere. 
  
I praksis vil det foregå på den måde, at den studerende i samarbejde med 
underviser/vejleder definerer en periode i den studerendes egen 
undervisning/pædagogiske virksomhed som praktikperiode, og i denne periode 
superviseres den studerende af den pågældende underviser eller en anden vejleder 
 

Første praktikperiode: 
Målet er, at den studerende gør erfaringer med refleksion over egen 
undervisning/pædagogisk praksis, sætter sig ind i praktikstedets uddannelsesmæssige 
formål og udvikler færdighed i at formulere undervisningsmål og -indhold. 
 

Anden praktikperiode: 
Målet er, at den studerende gør erfaringer med forskellige undervisnings-, lærings - og  
evalueringsformer og udvikler færdighed i at analysere og begrunde egen 
undervisning. 
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Der føres logbog som grundlag for praktikrapport. 

 
Tredje praktikperiode: 
Målet er, at den studerende selvstændigt kan planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisning og anden pædagogisk virksomhed med inddragelse af bevidst valgte 
metoder og under hensyntagen til deltagernes forskellige forudsætninger.  
 
Praktikken danner grundlag for projektopgaven. 

 
Vejledning 
Vejlederen skal med den studerende drøfte indhold og form i den af den studerende 
planlagte undervisning/pædagogiske virksomhed, og efterfølgende i vejledning hjælpe 
den studerende til pædagogisk og didaktisk refleksion i en undersøgende samtale, 
hvor praksis og teori søges forenet. 
 

Praktiksteder: 
Praktikken placeres så vidt muligt på den studerendes egen arbejdsplads alternativt på 
anden relevant uddannelsesinstitution.  

 
Praktikkens omfang: 
Praktikken finder så vidt muligt sted i sammenhængende perioder. 
I første periode omfatter praktikken 20-25 lektioner/arbejdstimer pr. praktikhold og 4-
5 vejledningstimer. 
I anden periode omfatter praktikken 25-30 lektioner/arbejdstimer og 5-6 
vejledningstimer pr. praktikhold. 
I tredje periode omfatter praktikken 40-45/arbejdstimer praktiktimer og 6 
vejledningstimer pr. praktikhold. 
De tre praktikperioder placeres i fleksibelt efter individuel/holdvis aftale. 
 

Praktikudtalelse: 
Vejlederen udfærdiger ved praktikforløbets afslutning en praktikudtalelse, der skal 
rumme følgende: 
- studerendes navn og studienummer 
- praktikperiode 
- undervisningsfag og andre aktiviteter 
- en evaluerende beskrivelse af den studerendes engagement, aktivitetetsniveau samt  
  forberedelse, udførelse og evaluering af egne undervisningsaktiviteter 
- vejlederens navn, adresse og tlf.nr. samt underskrift. 

 
Mødepligt: 
Der er mødepligt til praktikken, og nødvendigt fravær skal meddeles til praktikstedets  
kontor så tidligt som muligt. 

 
Forsikringsforhold: 
Seminariet kan ikke drages til ansvar for skader på personer eller ting under et 
praktikophold. 
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Vejledning, bedømmelse og prøver 
 
I uddannelsen er der afsat tid til en løbende fælles og individuel evaluering og 
vejledning. 
 

 
Bedømmelse efter 1. del. 
1. delsforløbet efter 3 moduler afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i 
en udarbejdet skriftlig opgave i et selvvalgt emne samt en praktikrapport, der er 
udarbejdet på baggrund af analyser af den undervisningspraksis, de studerende har 
mødt i praktikperioden. 
Ved bedømmelsen medvirker en intern censor, og der gives karakteren 
”Bestået”/”Ikke bestået”.  
Karakteren ”Bestået” er en forudsætning for at kunne fortsætte på studiets 2. del. 
 

Bedømmelse efter 2. del. 
2. delsforløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et selvvalgt 
projekt. Dette og uddannelsens øvrige indholdsområder inddrages i en uddybende 
diskussion mellem de studerende, eksaminator og den eksterne censor. 
Der gives også her karakteren ”Bestået”/”Ikke bestået”. 
 
Ved begge prøver har de studerende adgang til at gå til eksamen enkeltvis eller i 
grupper (indtil 4). (Med forbehold for ændringer i eksamensbekendtgørelsen) 

Karakteren gives individuelt.  
 

Prøvernes varighed. 
Til prøven efter 1. del afsættes 30 minutter pr. studerende - og til den afsluttende 
prøve 45 minutter. Begge tider er inklusiv votering. 
Eksaminationstiden ved gruppeeksamen (jf. forbehold ovenfor) er summen af de 
individuelle eksamationstider. 
 

Omprøver. 
Hvis en studerende ikke består en uddannelsesdel, er der adgang til 2 genindstillinger 
til prøven. Nærmere regler herfor er fastsat i Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse om uddannelse af voksenunderviserer. 
 

Klager. 
Eventuelle klager over eksamensresultatet behandles som foreskrevet om eksamen 
ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. 

Retningslinier for opgaver til bedømmelse. 
Hjørring Seminarium udsteder retningslinier for opgavernes udformning og omfang. 
 
I øvrigt gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under 
Undervisningsministeriet. 
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Andre bestemmelser 

 
Dispensationer: 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 12 stk. 3 kan seminariet dispensere fra regler i 
denne studieordning, der alene er fastsat af seminariet. 
 
Seminariet kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det kan 
dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller anden måde har opnået 
tilsvarende kvalifikationer. 
 
    


